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Vergunning NRG in verband met aanpassingen HFR, inclusief toestemming 

voor overdracht vergunning, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Kennisgeving Kernenergiewet 

Op 4 juli 2016 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) ingestemd met de overdracht van 
de vergunning voor het gebouw voor Niet-Destructief Onderzoek (NDO) aan de Nuclear Research and 
consultancy Group V.O.F. (NRG). Daarnaast heeft de Minister van IenM een Kernenergiewetvergun-
ning verleend aan NRG in verband met een aantal wijzigingen van de Hoge Flux Reactor (HFR) te 
Petten. Tot en met 15 augustus 2016 kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.

Achtergrond 

De HFR is een nucleaire onderzoeksreactor met een thermisch vermogen van 45 MW. De reactor ligt 
op de Onderzoekslocatie Petten en wordt voornamelijk gebruikt voor wetenschappelijk materiaalon-
derzoek en voor de productie van isotopen voor industriële en medische toepassingen. NRG beschikt 
over een vergunning op grond van de Kernenergiewet voor de HFR.

Bij brief van 15 februari 2016 heeft NRG toestemming gevraagd voor overdracht van de aan het 
Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Unie (GCO) verleende Kernenergiewet-
vergunning voor het gebouw voor NDO. In dezelfde brief heeft NRG ook om wijziging van de 
Kernenegiewetvergunning voor de HFR gevraagd in verband met een aantal aanpassingen van de 
HFR-inrichting, waaronder de afronding van een aantal veiligheidsverhogende maatregelen. Bij besluit 
van 4 juli 2016 heeft de Minister van IenM de toestemming voor overdracht en de gevraagde 
vergunningwijziging aan NRG verleend. Van deze gelegenheid is tevens gebruikgemaakt om een 
aantal redactionele actualisaties door te voeren.

Procedure 

Ingevolge artikel 17, vierde lid, van de Kernenergiewet is hoofdstuk 4, titel 4.1, van de Algemene wet 
bestuursrecht op beide verzoeken van toepassing. Dit houdt in dat na beoordeling van beide verzoe-
ken direct het besluit tot toestemming voor de overdracht en de definitieve vergunning zijn afgegeven.

Bezwaar 

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaar-
schrift indienen bij de directie Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, ter attentie van 
de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 
afdeling Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag.
Dit besluit is verzonden op 4 juli 2016.
Het bezwaarschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de indiener zijn voorzien. 
De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen welk besluit bezwaar aantekent.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het 
indienen van een bezwaarschrift. Indien gedurende die termijn bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt 
dit besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Nadere informatie 

De vergunning en alle hierop betrekking hebbende documenten zijn te downloaden vanaf 
www.anvs.nl. Voor nadere informatie over dit besluit kunt u terecht bij het Inspraakpunt Kernenergie-
wetvergunningen, telefoon 070 – 348 73 64.
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